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                                   HOTĂRÂREA 
                                                                    nr. 60 din 29.06.2021 
- privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Vama Buzăului, în domeniul 

privat al acesteia și demolarea acestuia 
 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.06.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Iager Alin, 

referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre și văzând raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 
1, nr. 2 și nr. 3; 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 112/2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 213/1998 
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare faptul că Școala Primară Acriș, situată în satul Acriş, lângă uliţa “Şcolii”, la nr. 
136, înscrisă în C.F. 366 Buzăul Ardelean , nr. topo. 3787/2/12/3/74, deține grup sanitar în interiorul clădirii, 
precum și faptul că Grădinița care se află în proces de construire, conform contractului nr. 2061/09.04.2019 
încheiat între Comuna Vama Buzăului și S.C. Explocom Pad S.R.L., și care se află pe același amplasament cu 
Școala Primară Acriș este prevăzută cu grupuri sanitare interioare, iar proiectul tehnic prevede și amenajarea 
curții interioare; 

Având în vedere faptul că ,,Grupul WC în aer liber” nu mai are nici o utilitate și nu mai corespunde 
normelor de igienă actuale; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (7), lit. ,,a” și lit. ,,c” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Comunei Vama Buzăului, în domeniul privat al 

imobilului ,,Grupul WC în aer liber”, situat în satul Acriş, lângă uliţa “Şcolii”, la nr. 136, înscris în C.F. 366 
Buzăul Ardelean , nr. topo. 3787/2/12/3/74. 

Art.2: Se aprobă demolarea imobilului menționat la art. 1 în vederea amenajării curții interioare aferente 
Școlii Primare Acriș și Grădiniței Acriș. 

Art.3: Viceprimarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

  Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, d-nei 
Aldea Cosmina Georgeta – inspector cu atribuții privind patrimoniul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vama Buzăului, Compartimentului urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziţii 
publice şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Constantin Sebastian BULARCA         SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,                                          
                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 
 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


